
Het Groene Woud 

 Nationaal Landschap (2005) 
 
 Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen 
Tilburg, Den Bosch en Eindhoven 
 
 Uitvoeringsorganisatie  
 
 Ondersteunen initiatieven 
 
 Landschappelijk verantwoord ondernemen 
 
 Het Groene Hart van BrabantStad: VERBINDEN 
 

 



Het Groene Woud 

KERNWAARDEN: 

 Natuur, landschap, cultuurhistorie/erfgoed 

 Verbinden stad-land 

AMBITIES 2017-2020: 

 Gastvrijheid 

 Circulaire economie (klimaat, energie, ondernemen 

met natuur, verdienmodel landschap) 

 Gezondheid, vitaliteit en welzijn 



Ondersteuning van uw initiatief 

 Van idee naar uitvoering 

 Naast geld ook op veel andere manieren: 

 - streekhuis 

 - netwerk (partners, andere initiatieven) 

 - bijeenkomsten op inhoud en facilitering 

 - digitaal: Werkplaats Het Groene Woud 

 



Financieel Streekhuis 

 Landschapsfonds Het Groene Woud 

     (max € 2.500 of € 15.000) 

 Stimuleringsregeling projectinitiatieven  

    (max. € 5.000) 

 Stimuleringsregeling jongerenprojecten  

   (max. € 1.000) 

 Boekenfonds   

    (max. € 1.000 of € 2.000) 

 Smeeroliepotje 

    (max. € 500) 

 

 

 



Financieel via andere partners 

Provincie  (investeringsfondsen, natuur en   

  landschap, erfgoed, cultuur, klimaat,  

  energie, landbouw, leefbaarheid,   

  sport, etc.) 

Gemeenten 

Waterschappen 

KNHM (Kern met Pit) 

Oranjefonds (NL Doet)  

Prins Bernard Cultuurfonds (diverse fondsen) 



Fonds Nationaal Landschap HGW 

 Landschapsfonds, voor innovatieve en duurzame 
projecten 
 
 Versterking kernwaarden Het Groene Woud 
    - primaire doelen: max. € 15.000 
    - secundaire doelen: max. € 2.500 
 
 Uitgiftekapitaal ca € 50.000 per jaar 
 
 Vulling via (bij voorkeur structurele) donateurs 

   
 
 

 



Doelen landschapsfonds 

Primaire doelen: 

 behoud, herstel en toename van 

    - biodiversiteit  

    - cultuurhistorische waarden  

    - landschappelijke waarden 

 

Secundaire doelen: 

 bevorderen van agrarische, recreatieve en andere 
economische activiteiten die bijdragen aan de eerdere 
doelstellingen 

 creëren van draagvlak voor kernkwaliteiten van Het Groene 
Woud 
 



Werkwijze landschapsfonds 

 

 Het landschapsfonds werkt met jaarthema's.  

    - 2018: klein erfgoed 

 

 Vorm van te ontvangen bijdrage:  

bv garantiestelling, stimuleringsbijdrage of renteloze 

lening 

 



Voorwaarden landschapsfonds 

 

 Vriend van Het Groene Woud 

 

 Duurzaam, innovatief, bottum-up, zelfwerkzaamheid, 

borging instandhouding, eigen bijdrage en bijdrage 

andere partijen 



Proces landschapsfonds 

 Intake (gesprek, locatiebezoek, intakeformulier) 

 Bespreking in projectenoverleg streekhuis (‘tips en 

tops’) 

 Aanvraag (projectplan en aanvraagformulier) 

 Projectadviescommissie 

 Bestuur landschapsfonds (4x per jaar) 

 



Meer weten of vragen? 

 

www.hetgroenewoud.com 

www.jouwgroenewoud.com  

streekhuis@hetgroenewoud.com 

Johan van Cuyck: 06-18303473 
 

 

http://www.hetgroenewoud.com/
http://www.jouwgroenewoud.com/
mailto:streekhuis@hetgroenewoud.com

